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 الصالة: سالح املحارب 
 جون بايرب  بقلم

  لك لعظمته. ذل أذهلهرؤ�ا لرصاع و�  —) ١ انليب لكمة من الرب (اآلية ل اإلصحاح العارش، تلىقَّ آيف سفر داني
حبثًا عن مع� الرؤ�ا، وثلالثة أسابيع صارع يف الصالة سعيًا ملعرفة إرادة   ل نفسه بدموٍع وصوٍم وصالةٍ آكرَّس داني

 اهللا. 

لها.  رؤ�ا ). وهناك تلىقَّ ٤(اآلية  ةضفاف نهر دجلإىل بعد ثالثة أسابيع ذهب  شديدة الروعة دلرجة أنه بالاكد حتمَّ
ىلع يديه ور�بتيه. ثم قال الصوت   وملسته فأخذ يرجتف �شدةٍ  اامتدت يدً  ، فقد)١٠و�أن ذلك ليس اكٍف (يف اآلية 

�ِّ ١٢-١١(اآليات 
َ
َ�لُِّمَك بِِه َوُ�ْم ىلَعَ َمَقاِمَك أل

ُ
ي أ ِ

َّ
الَكََم اذل

ْ
َها الرَُّجُل الَْمْحبُوُب اْ�َهِم ال ُّ�

َ
رِْسلُْت ): "يَا َداِ�يآُل أ

ُ
اآلَن أ

وَّ 
َ
َْوِم األ نَُّه ِمَن ايلْ

َ
َْف يَا َداِ�يآُل أل اَم إِلَِهَك ُسِمَع  إيَِلَْك ... َال ختَ ي ِ�يِه َجَعلَْت قَلْبََك لِلَْفْهِم َوِإلِْذَالِل َ�ْفِسَك قُدَّ ِ

َّ
ِل اذل

ْجِل الَكَِمَك". 
َ
َ�يُْت أل

َ
نَا أ

َ
 الَكَُمَك َوأ

ْجِل الَكَِمَك" الحظلفهم الصالة.  األهميةهذا أمر اغية يف 
َ
َ�يُْت أل

َ
اآلية   الواردة يف  لكمات لأضف هذا ل . اللكمات: "أ

رِْسلُْت إيَِلَْك". بمع� أن ١١
ُ
قبل   بدأ يُص� بمجرد أنل آ صالة دانيلاستجاب  اهللاأن هو  أرسله. إًذا املغزى هنا  اهللا: "أ
اَم إِلَِهَك ُسِمَع الَكَ  .بثالثة أسابيع ذلك ي ِ�يِه َجَعلَْت قَلْبََك لِلَْفْهِم َوِإلِْذَالِل َ�ْفِسَك قُدَّ ِ

َّ
ِل اذل وَّ

َ
َْوِم األ

ْ
ُمَك  "ِمَن ايل

ْجِل الَكَِمَك [صالتك]". 
َ
َ�يُْت أل

َ
نَا أ

َ
 [صالتك] َوأ

ثالثة أسابيع �سبب    ملدة أخ�اتلولم ي�ن  . وصام اهللا واتضع أمام  ل ص�َّ آألن داني وي الاكئن السما  ذللك جاء هذا 
 . ماذا اكن السبب إذن؟هل  استغرق ثالثة أسابيع ليسمع اهللاأن 

ِل�َ : "َوَرئِيُس ١٣اآلية  وَّ
َ
ؤََساِء األ �َن يَْوًما َوُهوََذا ِميَخاِ�يُل َواِحٌد ِمَن الرُّ  َجاَء َمْملََكِة فَارَِس َوَ�َف ُمَقابِِ� َواِحًدا وَِعرْشِ

اَعنيَِت"   هذا  . وسبب فرارضده" وقف َرئِيُس َمْملََكِة فَارَِس " يدىعا سبب احتجاز رسول الرب هو أن اكئنًا روحيًّ  .ِإلِ
 . املقاومة هو ميجء املالك ميخائيل ملساعدته هذه  الئ�ي من الرسول امل

بعينها". �ش�   مناطٍق ابلعض "األرواح املتحكمة يف  عليه ىلع ما يُطِلقالكتاب املقدس  مثال يف لكأوضح هو هذه 
اهللا،  تقاوماليت من ضمن الاكئنات الفائقة  هأن هوإىل "رئيس ملكة فارس". املع� الطبييع هلذه العبارة  ١٣اآلية 

ومن املفرتض أن  فارس.  ملكة � هذه الواقعةما، و ململكة ،أو بعبارة أدقمن املعيَّن� ملنطقة ما،  واحد ىلع األقل و
 . ونورها  اهللافارس يلحجب عنهم حق لكمة  ملكة وظيفته � إظالم قلوب شعب
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"َ�َقاَل [رسول الرب]: َهْل َعَرفَْت لَِماَذا ِجئُْت  : ٢١–٢٠ل�ن هذه الروح ليست الوحيدة املذكورة. انظر إىل اآليات 
خْ 

ُ
يِت. َولَِك�ِّ أ

ْ
ُونَاِن يَأ َحارُِب َرئِيَس فَارَِس. فَِإَذا َخرَْجُت ُهوََذا َرئِيُس ايلْ

ُ
رِْجُع َوأ

َ
رِبَُك بِالَْمرُْسوِم يِف ِكتَاِب  إيَِلَْك؟ فَاآلَن أ

ُك َميِع ىلَعَ  َحٌد َ�تََمسَّ
َ
. َوَال أ َقِّ

ْ
  َهُؤالَِء إِالَّ ِميَخاِ�يُل َرئِيُسُ�ْم". احل

ل�ن يبدو أيًضا أن دلى ميخائيل، املالك الصالح،  ويبدو أن هناك روًحا فوق فارس وأخرى فوق ايلونان.  ذللك
بصيغة   الضم�و�تضح هنا أن  .: "ِميَخاِ�يُل َرئِيُسُ�ْم"٢١ق بإرسائيل ألنه يقول يف نهاية اآلية مهمة خاصة تتعلَّ 

 .مالك إرسائيل احلارس إىل  احلارس بلل  آدانيمالك   . فهذه ليست إشارة إىلمع اجل

  ،
ً

ألمور �ب أن نأخذ اكيف إًذا نقوم بعمل اخلدمة يف ضوء حقيقة وجود األرواح املسيطرة ىلع مناطق بعينها؟ أوال
عن طر�ق إاعدة   ميتها قليل من أهاتل  بأننا يف حرب ال يم�ن وال � أن ندرك وىلع �مل اجلد  للطبيعة الفائقة

.  العالم والطبيعيَّة لفهمة العلمانيَّ  الطرق مع  تتناسب �شلك جيد لكتاب املقدس حىت يف مفاهيم اتفس� لك يشء 
ز ىلع املالئ�ة أو ىلع اتلأث�ات القو�َّ مثل هذه  اليت هلا ل آثانيًا، الحظ أن صالة داني ة ىلع املجال الرويح لم تُر�ِّ

وأخذته صدمة هائلة عندما ظهر   .شعب اهللا احلق ولصالح حبثًا عناكن �سىع . بدًال من ذلك، ةاإلقليميَّ األرواح 
 .مالك هل. ولم يعلم شيئًا عن الرصاع مع رئيس ملكة فارس 

نلفس الفرتة اليت صام    بالضبط  فارس امتد ملكة  ن رصاعه مع رئيس  إ  قال  املالكأن  صدفة  ال  ل�ن ليس من قبيل
ل �شلك حقييق يف  آهو أن احلرب يف املجال الرويح خاضها دانييف ذلك سبب واليوًما.  ٢١أي  —ل آداني وص� فيها 

 . �ال الصالة 

وال  . املالئ�ةتدور حول ت�ن لم  لآصالة داني إن فالفكرة � هذه:ما ندرك. أ�رث و�ذلك احلال مع صلواتنا 
أنها إرادة   األشياء اليت نعرفمن أجل والصوم ينبيغ أن نصارع يف الصالة بل  كذلك.ينبيغ لصلواتنا أن ت�ون 

ة  ق ب�يفيَّ فيما يتعلَّ  األمر هللا �ب أن نرتك ، ول�ن �شلك اعمحلياتنا واعئالتنا و�نا�سنا ومدننا واعملنا. اهللا 
معرفة  هو مر ليس �ستخدمه. ل�ن جوهر األوف املز�د، فس اهللا  ظهر نلا عمله. إن أ  إلتمام ة لمالئ�لاستخدامه 

 والصالة بقوة الروح القدس.  اهللاألرواح بل معرفة 

 ل. آمثل داني شعبًا يص� نا الرب جعليل .ب�ل قوتنا  ذلا دعونا نهتم بالصالة

 

  جامعة و�ية الهوت  ورئيس )Desiring God( يف هيئة "االشتياق إىل اهللا" ُمعلِّمس وهو مؤسِّ  ادلكتور جون بايرب
وهو مؤلف العديد من   مينيابوليس بوالية مينيسوتا.  مدينةيف )Bethlehem College and Seminary( بيت حلم
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 Living in the) و"احلياة يف انلور" (When I Don’t Desire Godاهللا" ( أشتاق إىلالكتب، بما يف ذلك "عندما ال 

Light .( 

 

 . تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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